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VINTAGE MYANMAR  
BY NOK AIR (ไปสายกลับค า่) 

 
 

 

ทวัรพ์ม่า 3 วนั 2 คืน พกั 5 ดาวโรงแรมเรือ 

ยา่งกุง้-หงสาฯ-สิเรยีม-อินทรแ์ขวน 

พระธาตอิุนทรแ์ขวน - พระมหาเจดียช์เวดากอง - พระธาตมุุเตา 

สกัการะ 3 มหาบูชาสถาน อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

 
 
 

พิเศษ!!!! ชาบูชิ บุฟเฟ่ต ์+ สลดักุง้มงักร + เป็ดปักก่ิง + กุง้เผาหงสา 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
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แจกฟรีทุกท่ีนัง่ ++ เส้ือยดืทวัรพ์ม่าดีดี+หนังสือสวดมนต ์++ 

ราคารวมทุกอยา่งแลว้ 
 

 

 

ก าหนดการเดินทาง   03-05 / 10-12 ธนัวาคม 59 

31 ธ.ค.-02 ม.ค. 60 / 01-03 ม.ค. 60 

รายละเอียดโปรแกรม  

 
วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสา– พระพุทธรูปไจปุ่้น - คิมปูนแคม้ป์ – พระธาตุอินทร์

แขวน (รวมรถข้ึนพระธาต)ุ 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 6 สายการ

บิน นกแอร ์(DD) ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสารการเดินทาง

แก่ท่าน  

10.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่ DD4234 สายการบิน นกแอร ์(DD) 

11.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถ่ินท่ี

เมียนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง)  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสา– พระพุทธรูปไจปุ่้น - คิมปูนแคม้ป์ – พระธาตุอินทรแ์ขวน 

(รวมรถขึ้ นพระธาตุ) 

L-D 

วนัท่ี 2  หงสา – วดัไจค้ะวาย – พระธาตุมุเตา – พระราชวงับุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตา

เลียว - เจดียโ์บตาทาวน์ – พระเทพทนัใจ – เทพกระซิบ - มหาเจดียช์เวดากอง 

B-L-D 

วนัท่ี 3 ย่างกุ ้ง - เจดีย์เยเลพญา – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - พระหินอ่อน – ชา้งเผือก – 

กรุงเทพฯ 

B-L-D 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของ

เมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ ้ง 

(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) 

จากน้ันน าท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น (Kyaik Pun Buddha) ซ่ึงบูรณะ

เมื่ อ  พ .ศ .2019  มีพ ระพุทธรูปปางประทับ นั่ง โดยรอบทั้ ง 4  ทิศ 

ป ระก อบ ด้ ว ย  อ งค์

สมเด็จพระสมณโคดม 

สมัมาสมพุทธเจา้ (หนั

พระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ พระพุทธเจา้ใน

อดีต 3 พระองค์คือ 1. พระพุทธเจา้ โกนาคมโน 

( ทิ ศ ใต้ )  2 . พ ระ พุ ท ธ เจ้า  ก กุ สั น โธ  ( ทิ ศ

ตะวันออก) 3. พระพุทธเจา้ มหากัสสะปะ (ทิศ

ตะวนัตก) สรา้งโดย 4 สาวพ่ีน้อง ท่ีอุทิศตน ใหก้บัพระพุทธศาสนา สรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และ

สาบานตน ไม่ขอ้งแวะ กบับุรุษเพศ จะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร า่

ลือกนัวา่ท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ั์นเกิดรอยรา้วขึ้ นทนัที จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐั

มอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชมแม่น ้าสะโตง สถานท่ีส าคัญทางประวติัศาสตร ์ซ่ึงในอดีตขณะท่ี 

สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทัพโดย สุรกรรมา

เป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้

คืบยิงถูกสุรกรรมา แมท่พัหนา้พมา่เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพมา่เห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุง

หงสาวดี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง ค้ิ

มปูนแคม้ป์ เพ่ือท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน เป็นรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็ก (เป็นรถประจ าเส้นทาง

ชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางสักพัก เพ่ือเดินทางสู่ยอดเขา 

เดินทางถึงท่ีพกั ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศยั น าชม เจดียไ์จท้ีโย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน 

Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสกัการะสูงสุดของชาวพมา่ เป็น

เจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทอง ท่ีวางหมิ่นเหม่ อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่า

มกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมท าใหหิ้น

กอ้นน้ีทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุ
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อินทรแ์ขวนน้ีใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือวา่ถา้

ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครั้ง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใด

ก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ส าหรับท่านท่ี

ตอ้งการนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานาน ท่ีบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จที้โย ควรเตรียมเส้ือกัน

หนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีน้ันมีความเย็นมาก (พระเจดีย์

องคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรบัสุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00

น. ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได้ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค า

ไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 

**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรบั 1 คืน เพ่ือน าติดตวัข้ึนไปบนพระธาตุอินทรแ์ขวน 

เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้ที่ 1,000 

จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการ 

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เข ้าสู่พัก ท่ี  ณ  KYAIKHTO HOTEL // MOUNTAIN TOP // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาว ห รือ

เทียบเท่า จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 

วนัที่สอง หงสาฯ – วัดไจค้ะวาย – พระธาตมุุเตา – พระราชวงับุเรงนอง – พระพุทธไสยาสนช์เวตา

เลียว - เจดียโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – เทพกระซิบ - มหาเจดียช์เวดากอง 

** อิสระตามอธัยาศยั ส าหรบัท่านที่ตอ้งการใส่บาตร, ท าบุญที่พระธาตอิุนทรแ์ขวน (กิจกรรมน้ีไม่

บงัคบั)ส าหรบัอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จ  าหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 

3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 300-500 จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั ** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้

ปรบัอากาศน าท่านร่วมท าบุญตกับาตร ณ วดัไจค้ะวาย ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ ์จ าพรรษากวา่ 500 

รูป อีกทั้งวดัน้ียงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและ

สามเณรอีกด้วย (หมาย
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เหตุ: ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวาย

เป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั) จากน้ันนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอน

ท่ีมีพุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่

ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ีมี

ใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของท่ีระลึกต่างๆ 

ในราคาถูก จากน้ันน าท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) ท่ีตั้งตระหง่าน

โดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดีย์องค์น้ีถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 

2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

ส าคัญสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์ักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกันว่าเป็นจุดท่ี

ศักด์ิสิทธ์ิมาก (ณ จุดอธิษฐานอนัศักด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมา

เพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์งค์น้ีเป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของ

มอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดียส์ูง 114 เมตร สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐาน ท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพ้ืน

ล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้

และสถานท่ีแห่งน้ียังเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราช

ประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลี

ยอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบัเจดีย์

องคปั์จจุบนัจากน้ันน าท่านเขา้ชม พระราชวงับุเรงนอง สถานท่ีซ่ึงมีความส าคญัต่อประวติัศาสตรข์อง

ไทย คือ บริเวณท่ีเคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ไดถู้กท าลาย

ดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กับตองอูในสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังท่ียัง

หลงเหลืออยู ่ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บั

ค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีได้

เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดย

อา้งอิงจากพงศาวดาร  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  
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จากน้ันน าทุกท่านเดินทางกลบัเมือง ย่างกุง้น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศา

ธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูก

ระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2

องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณ์

อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ท่ีประดับด้วย

กระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองค์

พระเจดีย ์น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพ

เจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพมา่และชาวไทย วิธีการสกัการะรูปป้ันเทพ

ทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให้

เอาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากน้ันก็ให้

เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 

1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากน้ันก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความ

ปราถนาท่ีตั้งใจไว ้น าท่านขา้มฝั่งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่ “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านาน

กล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกิน

เน้ือสัตวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพ

กระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดย้ิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้

และผลไม ้ 

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ !!! สลดักุง้มงักร+เป็ดปักก่ิง 

น าท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) 

เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้) 

แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่า

สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความ

สูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบ

หุม้อยูเ่ป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรมั ยอดฉตัรประดบัประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีล ้าค่า กว่า 5,548 

เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ 

พุทธศาสนิกชนได้จ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งด้วยเคร่ืองไมห้ลังคาทรง

ปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมาก
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ราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญ

กุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า 

และบา้งเดินประทกัษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชม

แต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญั

ของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน า

ดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิริ

มงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนั

ไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

น าทา่นเขา้พกัที่โรงแรม Vintage Luxury Hotel 

 

วนัที่สาม ย่างกุ ้ง - เจดีย์เยเลพญา – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี  - พระหินอ่อน – ช้างเผือก – 

กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม  (Thanlyin) อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ ้ง

ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสใน

สมยัโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแมน่ ้าอิระวดี จากน้ันชม

ความสวยงามของ เจดียก์ลางน ้า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา เจดียจ์ะตั้ง

ตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน ้ าเป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม สมควรแก่เวลาน าท่านกลับกรุงย่างกุง้ 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธกลางวนั พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
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สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 

55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดในประเทศพม่า มีขนตาท่ีงดงาม ชมพระบาทท่ีมีภาพ

มงคล 108 ประการ จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจก๊อองซาน(BogyokeAung San)หรือ 

ตลาดสกอ๊ต(Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งข้ึนโดยชาวสกอ๊ตในสมยัท่ียงัเป็นอาณา

นิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลาย

ชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้

ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงิน

ดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวนั

จนัทร)์ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!! ชาบูชิบุฟเฟ่ต ์

น าท่านนมสัการ พระหินอ่อน ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า จากน้ันชม ชา้งเผือก เชือกงามท่ีสุดในพม่า

โดยชา้งทั้ง 3 ตัวน้ี มีลักษณะเด่น คือ มีลกัษณะผิวพรรณเหลืองทอง

อร่าม แมก้ระทัง่นัยตาของชา้งยงัเป็นสีทอง ถือว่าเป็นชา้งท่ีหาชมได้

ยากท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงคนพม่าเองตามเขา้มาชมและสกัการะชา้งเผือก

เหล่าน้ี ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเดินทางกลบั

สู่ประเทศไทย 

21.00 น.  เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ DD4239 สายการบิน นกแอร ์(บริการอาหารบนเครื่อง) 

22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

 

 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิม่ 

03-05 ธนัวาคม 59 

10-12 ธนัวาคม 59 
16,900 บาท 16,400 บาท 4,500 บาท 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 60 17,900 บาท 17,400 บาท 4,500 บาท 
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01-03 มกราคม 60 
 

 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน นกแอร์ 
 คา่ภาษีสนามบินพมา่ และ คา่ภาษีสนามบินไทย 
 คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัระดบั 5 ดาว Vintage Luxury Hotel 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน (โรงแรมท่ีพระธาตอุินทร์แขวนมีแค่ ระดบั 3 ดาว Local 

เท่านัน้) 
 คา่ระวางน า้หนกั 20 กิโลกรัม 
 คา่รถขึน้พระธาตอุินแขวน 
 คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีระบไุว้ในรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมสถานท่ีท่ีระบไุว้ในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอา

ประกนัภยั อายรุะหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอาประกนัภยัอายุต ่ากวา่ 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ านวน
เงินเอาประกันภัย ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคุ้มครอง)  

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ เช่น คา่ซกัรีด โทรศพัท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ 
 คา่บริการและคา่ใช้จ่ายสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุว้ในรายการ  
 ทิปมคัคุเทศก์ท้องถ่ิน 3 USD/วนั, พนักงานขับรถ 2 USD/วนั, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 

USD/วนั มากหรือน้อยขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นส าคญั 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในโปรแกรม 
 คา่ท าวีซา่ในกรณีเร่งดว่น / คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย / คา่ธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาติ   
 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  
 ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 
 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีได้ท าการจอง และท่ีนัง่จะถกูยืนยนัเม่ือได้รับคา่มดัจ าแล้วเท่านัน้ 
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 ช าระคา่ทวัร์ทัง้หมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลกิ 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ วันนัน้ ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน, คา่วีซา่, คา่มดัจ าห้องพกั เป็นต้น)  

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยงั
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครัง้  ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึง่ไม่
สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , 
โรงแรม และในทกุๆการให้บริการอื่นๆ เป็นส าคญั 

 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสดุวิสยับาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผู้ เดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพมา่ 
 ส าหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ดา่นตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธ
ในการเข้าและออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ านวนผู้เดินทาง 10-
15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูด
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็น
อย่างดี แต่ถ้าต ่ากว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดนิทางในกรุ๊ปนัน้ 
 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันเดนิทาง 
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และมีหน้าที่เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 
** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 

 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับวันเดนิทางที่
ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋ว

ดังกล่าว  
ถ้าเกดิข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทกุกรณี 

 


